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Hasło roku 2016:

Bóg mówi:

„Jak matka 
pociesza syna, 

tak Ja będę  
was pocieszał” 

(Iz 66,13)
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Pakowanie prezentów 
pod choinkę - 14 listopada

 Konkurs Reformacyjny
- Wyróżnione prace
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Spotkanie ze Słowem Bożym

Zaufać

Lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. Ps 118,8

Psalm 118 jest psalmem uwielbiającym. Zaczyna się znanym refrenem, wielokrotnie 
występującym w Księdze Psalmów: Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem 
łaska jego trwa na wieki. Autor wymienia wiele dzieł Pana objawiających się w życiu 
Bożego narodu, a także w życiu pojedynczego człowieka i na ich podstawie wyraża wiel-
ką wdzięczność Bogu. Dostrzeganie tych wszystkich dzieł Bożych skłania do wyrażenia 
ważnego wniosku: Lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach.

Wkroczyliśmy w Nowy Rok. Wielu ludzi w tym czasie dokonuje pewnej refleksji. Są 
oczywiście osoby, dla których zmiana roku nie wzbudza żadnej refleksji. Oni myślą tylko 
o hucznych zabawach, ale czy przypadkiem nie jest to uciekanie przed jakąś naturalną 
refleksją, do której skłania człowieka sumienie? Myślę, że poważna refleksja może dla 
człowieka być błogosławieństwem, nawet gdy stwierdzamy, że nie poszło w ubiegłym 
roku tak, jak tego chcieliśmy. 

Refleksje chciałbym podzielić na trzy grupy. One oczywiście się łącza ze sobą:
1. Życzenia: 
Składamy je sobie nawzajem, a one świadczą o naszej wzajemnej życzliwości. Nie 

mamy jednak większego wpływu na ich spełnienie. A jeżeli czegoś życzymy sobie, to na 
ogół mamy takie nastawienie, że  jeżeli życzenia się spełnią, to dobrze, a jeżeli nie, to źle. 
Nie zawsze więc jesteśmy zadowoleni.

2. Postanowienia:
Znam ludzi, którzy z postanowień noworocznych już zrezygnowali, bo powiadają, że 

i tak się nie udaje ich zrealizować. A jednak warto próbować. Sam też podejmuję pew-
ne postanowienia noworoczne, choć niejedno z minionych lat zakończyło się fiaskiem. 
Ale wiem, że one mobilizują, pozwalają się poważnie zastanowić. A przede wszystkim 
u człowieka wierzącego przypominają, że trzeba szukać pomocy. Bóg przecież współ-
działa we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy go miłują (Rz 8,28). A wtedy może z tych 
postanowień rzeczywiście coś dobrego wyjść.

3. Plany: 
Mają one to do siebie, że wytyczamy sobie pewną linię działania i oczekujemy, że nic 

nam nie stanie na przeszkodzie. Jeżeli plan się uda, to jest bardzo ważną rzeczą podzię-
kować wtedy Bogu. A jeśli coś stanie na przeszkodzie, co wtedy? Niejeden człowiek wini 
wówczas Boga i myśli: przecież chciałem dobrze, dlaczego Bóg mi w tym przeszkodził? 

Pan Bóg też ma swoje plany. On w nie włącza nas ludzi. Tylko czy my pozwalamy się 
włączyć. Czy my umiemy się dostosować do Bożych planów, nawet jeżeli przy tym mu-
sielibyśmy coś z naszych planów zmienić? Człowiek planuje, a Pan Bóg kieruje. 
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KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 2016

Udział w kursie jest obowiązkowy dla par, które będą brać ślub w 2016 r. 
Kurs finansuje Parafia.

Terminy 2016: 
6 i 20 marca oraz 3 i 10 kwietnia
Czas: godz. 15.00-19.00
Miejsce: sala parafialna w Skoczowie

W związku z pozytywnym oddźwiękiem ze strony par, które uczestniczyły w kur-
sie przedmałżeńskim zimą 2015 roku, pragniemy kontynuować tę inicjatywę dla par 
zamierzających wziąć ślub w 2016 roku. Zajęcia prowadzą Zbigniew i Kornelia Kłapa.

Poniżej zamieszczamy terminy dwóch kursów, podczas których będzie realizo-
wany ten sam program. Każdy kurs obejmuje cztery spotkania. Zainteresowane pary 
mogą wybrać najbardziej dla nich odpowiednie terminy. Szczegółowych informacji 
udziela ks. M. Czyż. 

Z moich doświadczeń mogę powiedzieć, że nieraz się już zdarzyło, że gdy coś z mo-
ich zamierzeń Pan Bóg pokrzyżował, to choć na początku tego nie rozumiałem i byłem 
niezadowolony, to po jakimś czasie musiałem powiedzieć: „Dziękuję Ci, Panie, że tak 
pokierowałeś. Ty wiesz lepiej.”

Taka postawa nazywa się zaufaniem. Zaufanie Bogu zawiera w sobie rezygnację 
z własnego kalkulowania, a jest poleganiem na Bożych obietnicach. W pokornym pod-
daniu się Bożej woli zawsze człowiek znajdzie coś korzystnego. Na tym się jeszcze nikt 
nie zawiódł. Zaufanie potrzebne jest dlatego, że my przyszłości nie znamy. Nie wiemy, co 
przyniesie nam każdy dzień nowego roku. Na świecie wiele się dzieje. Świat jest niespo-
kojny. Nasza Europa, zdawałoby się o ustabilizowanym pokoju, zaczyna czuć się niepew-
nie. W naszym kraju też jesteśmy pełni obaw, do czego doprowadzą kłótnie polityków. 
Obawiamy się również różnych anomalii klimatycznych. 

A widząc w tym wszystkim znaki od Boga, które przypominają nam, że żyjemy w cza-
sach ostatecznych, nasuwa mi się porównanie do lawiny. Gdy lawina zaczyna schodzić 
z gór, to nie można jej zatrzymać, a ona ciągle przybiera na sile i sieje zniszczenie. Myślę, 
że w tym kontekście „zaufać Panu” to nie znaczy spodziewać się, że Pan Bóg ją zatrzyma, 
lecz oddać się w Jego ręce, wiedząc, że On przygotuje wybawienie dla swoich wiernych. 

Lepiej jest ufać Panu, niż polegać na ludziach.
Ks. Adam Podżorski
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Z kart historii...

Ks. Jan Karafiat
Gdyby nie napisał dla dzieci przepięknej, chrześci-

jańskiej książki pt. „Świetliki”, pewnie obecnie byłby 
już zupełnie przez ludzi zapomniany. Chodzi o autora 
tego opowiadania, ks. Jana Karafiata, którego 170-ta 
rocznica urodzin przypada początkiem nowego 2016  
roku.

Urodził się 4 stycznia 1846 r. w Jimramowie, które 
leży nad rzeką Sazawa w Republice Czeskiej w  rodzinie 
ewangelicko-reformowanej. Na jego rozwój duchowy 
zdecydowany wpływ miała babcia i mama, które od 
małego dziecka opowiadały mu historie biblijne oraz uczyły go codziennych modlitw. 

W wieku 11 lat rozpoczął swoją edukację w łacińskim gimnazjum w Litomyślu, gdzie 
też nauczył się biegle języka niemieckiego. Po kilku latach nauki w tym mieście, konty-
nuował (dzięki swojej siostrze Marii) edukację w ewangelickim gimnazjum w Gütersloh 
w Niemczech. W 1866 r. ukończył naukę w gimnazjum i rozpoczął studia na Wydzia-
le Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Berlinie, które później kontynuował w Bonn, 
a ukończył na Uniwersytecie w Wiedniu. Po zdaniu obowiązkowych egzaminów rozpo-
czął w 1869 r. pracę w parafiach Telecim oraz Krabcice. Jednak brak wolnych etatów 
sprawił, że przeniósł się do Kolonii, gdzie został prywatnym nauczycielem synów tamtej-
szej ewangelickiej rodziny Langenów. Po roku przyjął zaproszenie ks. seniora Schuberta 
z Krabcic do objęcia stanowiska księdza na  placówce misyjnej w Roudnicy. W roku 1872 
otrzymał etat nauczyciela w Seminarium Nauczycielskim w Caslawi.

Rok 1874 przyniósł ks. Janowi Karafiatowi nieoczekiwaną propozycję objęcia stano-
wiska proboszcza w parafii w Wielkiej Ligocie. Bez chwili wahania została ona przez nie-
go przyjęta i 22 listopada został „bez kazania próbnego” wybrany proboszczem. W no-
wej parafii podobała się nowemu proboszczowi gorliwość wiary swych parafian oraz 
pielęgnowana przez stulecia tradycja pobożności Jednoty Braterskiej. W celu pomocy 
sierotom, wdowom oraz biednym założył w ligockim zborze specjalny fundusz pomoco-
wy. W swej pracy zabiegał wśród swoich parafian o uczciwe życie, wzorowe zachowanie 
oraz posłuszeństwo Bożym przykazaniom.

W roku 1895 ks. Karafiat ze względu na pogarszający się stan zdrowia zrezygnował 
z funkcji proboszcza w Wielkiej Ligocie i wyjechał do Pragi, gdzie osiadł na stałe w dziel-
nicy Vinohrady w zborze reformowanym. Tam zastępował w razie potrzeby miejscowe-
go księdza oraz wygłaszał kazania w okolicznych zborach protestanckich.

Ks. Jan Karafiat zmarł 31 stycznia 1929 roku i został pochowany na cmentarzu 
w dzielnicy Vinohrady. W Wielkiej Ligocie na budynku plebanii oraz w Pradze na budyn-
ku, gdzie mieszkał, umieszczono tablice poświecone jego pamięci.
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Oprócz pracy duszpasterskiej ks. Jan Karafiat w swym 
życiu pięknie wykorzystał także darowany mu przez 
Pana Boga talent literacki. W Wielkiej Ligocie opracował 
i wydał Mały Katechizm dla zborów reformowanych oraz 
śpiewnik. W Pradze własnym kosztem przez 10 lat wyda-
wał dwumiesięcznik „Reformowane listy”. Przetłumaczył 
także na nowo tzw. Biblię Kralicką z 1613 roku. Opracował 
również  obszerną biografię czeskiego reformatora Jana 
Husa oraz wydał swoje osobiste pamiętniki pt. „Pamiętnik 
autora świetlików”. Jednak powieścią jego życia stało się 
opowiadanie dla dzieci napisane w 1876 r.  pt. „Świetliki” 
znane także jako „Robaczki świętojańskie”. Ze względu 
na to, że do końca życia pozostał kawalerem, prawa au-
torskie do tej książki przekazał Kościołowi Czeskobrater-

skiemu. Autor opowiada w niej językiem bardzo prostym, ale głęboko przemawiającym 
do dzieci, historię zwykłej rodziny robaczków świętojańskich. Przeżywa ona takie same 
radości i smutki codziennego życia, jak zwykli śmiertelni ludzie. Wszystko czynią jednak 
w przeciwieństwie do wielu ludzi zgodnie z Bożą wolą i Jego przykazaniami, i poddają się 
codziennemu Bożemu prowadzeniu.

Dzięki tej pięknej powieści dla dzieci, ks. Jan Karafiat został przez wielu nazwany 
czeskim Andersenem. 

Książkę „Świetliki” można wypożyczyć w naszej Bibliotece Parafialnej.
Opr. Jerzy Sikora

W skrócie

We wtorek 27 października ks. A. Podżorski wziął udział w Miejsko-Gminnym Świę-
cie Edukacji, które odbyło się w Teatrze Elektrycznym.

W święto Pamiątki Reformacji 31 października na nabożeństwie w Skoczowie wysta-
wione były w kościele prace plastyczne dzieci ze szkół, które miały w związku ze Świętem 
Reformacji zobrazować w dowolnej technice jedną z wypowiedzi Jezusa: „Ja jestem…”

W święto Pamiątki Reformacji po nabożeństwie w Skoczowie odbyło się spotkanie 
uczestników wycieczki parafialnej na Bieszczady, która miała miejsce we wrześniu. Oglą-
dano film z wycieczki oraz zdjęcia.

W święto Pamiątki Reformacji odbyła się w Drogomyślu „Noc z Lutrem”, w której 
uczestniczyła spora grupa naszej młodzieży.

W święto Pamiątki Reformacji Diecezjalna Orkiestra Dęta wzięła udział w nabożeń-
stwie w Istebnej na zaproszenie ks. Alfreda Stańka.
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W święto Pamiątki Umarłych 1 listopada odbyło się na naszym cmentarzu nabożeń-
stwo wspomnieniowe.

W święto Pamiątki Umarłych odbyła się na cmentarzach skoczowskich kwesta na 
ratowanie nagrobków znanych skoczowian. Kwesta odbyła się z inicjatywy Towarzystwa 
Miłośników Skoczowa pod patronatem Burmistrza. Nasza część zbiórki wyniosła 3.753 zł 
i będzie stanowiła wstęp do zbierania funduszy na renowację grobu Stonawskich w sta-
rej części cmentarza.

W dniu Święta Niepodległości 11 listopada odbyło się w naszym kościele nabożeń-
stwo ekumeniczne z udziałem władz miasta i proboszcza katolickiego. Biskupa Pawła 
Anweilera, który nie mógł przybyć, reprezentował ks. Waldemar Szajthauer z Wisły.

W piątek 13 listopada na Zamku w Dzięgielowie odbyło się spotkanie liderów mło-
dzieży z kilku parafii naszej diecezji oraz liderów młodzieżowych ze Słowacji, którzy stu-
diują w szkole dla liderów Kompas (Żylina). Obok wspólnego śpiewu i modlitwy rozma-
wiano o blaskach i cieniach pracy z młodzieżą. Naszą parafię reprezentowały cztery osoby.

W sobotę 14 listopada odbył się w Zabrzu Ewangelicki Turniej Piłki Nożnej Halowej 
im. ks. Andrzeja Hauptmana. Z naszej parafii uczestniczyły dwie drużyny, juniorów i se-
niorów. Juniorzy zajęli trzecie miejsce.
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Końcem października i w listopadzie była prowadzona akcja diakonijna „Prezent pod 
choinkę” dla dzieci na Ukrainie. Zebraliśmy tym razem 444 paczki i 7.352,- zł. Serdecznie 
dziękujemy za każdy dar. W sobotę 14 listopada młodzież nasza sprawdziła wszystkie 
paczki, a następnie zostały zabrane do CME w Dzięgielowie, skąd wspólnym transpor-
tem pojechały na Ukrainę, Białoruś i do Rumunii.

Niedziela 15 listopada była obchodzona jako Dzień Modlitwy za Prześladowany Ko-
ściół. Na nabożeństwie porannym oraz w filiałach kazanie było poświęcone tematyce 
prześladowań chrześcijan, a kolektę przeznaczono na działalność organizacji „Głos Prze-
śladowanych Chrześcijan” oraz „Open Doors” zajmujących się pomocą prześladowane-
mu Kościołowi.

Na nabożeństwie głównym w Skoczowie 15 listopada był obchodzony jubileusz 
35-lecia działalności chóru męskiego „Gloria”. Chór śpiewał kilka pieśni, a Rada Para-
fialna oraz kilka innych delegacji złożyły chórowi kwiaty i życzenia. Po nabożeństwie 
chórzyści mieli wspólny obiad wraz z delegacjami (relacja wewnątrz numeru).

W sobotę 21 listopada rozpoczął się w naszej sali parafialnej kurs dla pracowników 
szkółek niedzielnych, prowadzony przez pracowników „Edukacji Biblijnej BSM” Kornelię 
i Zbigniewa Kłapa. Kurs trwał przez cztery soboty.

W niedzielę 22 listopada wolontariusze z PCK prowadzili kwestę przed naszym ko-
ściołem na cele statutowe. 

W dniach 23-27 listopada przeprowadzono w szkołach pierwszy etap konkursu bi-
blijnego Sola Scriptura, który w tym roku poświęcony jest Ew. Łukasza. Finał diecezjalny 
przewidziano na sobotę 9 stycznia (naszą parafię reprezentowało ponad 20 uczniów; 
wyniki nie są jeszcze znane), a finał ogólnopolski w marcu. Natomiast początkiem grud-
nia odbył się pierwszy etap konkursu biblijnego Jonasz z Ew. Marka. Kolejny etap zma-
gań w lutym, a finał w kwietniu.

W piątek 27 listopada odbyło się zebranie Komitetu Parafialnego, na którym m. 
in. zorganizowano dystrybucję kalendarzy parafialnych roznoszonych w adwencie po 
domach, dystrybucję paczek świątecznych dla seniorów oraz dyskutowano wstępnie 
o zamierzeniach parafialnych na rok 2016. Ostateczne decyzje zostaną podjęte podczas 
Zgromadzenia Parafialnego (31 stycznia).

W sobotę 28 listopada nasz Zespół Dzwonków wziął udział w koncercie adwento-
wym w Domu Kultury w Cierlicku na Zaolziu.

W niedzielę 29 listopada po nabożeństwie rannym odbyło się spotkanie w sprawie 
wycieczki do Izraela przewidzianej na luty 2016. Podjęto decyzję, aby ze względu na 
niepewną sytuację zrezygnować z wyjazdu i przesunąć go (o ile warunki się ustabilizują) 
na inny termin.

W niedzielę 29 listopada po nabożeństwach w Skoczowie odbyło się nabożeństwo 
komunijne połączone z konwersją 4 osób, które po kursie przygotowawczym prowadzo-
nym przez ks. M. Ratkę-Matejko, wstąpiły do naszego Kościoła.
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W pierwszą niedzielę adwentową 29 listopada odbyło się w Dębowcu spotkanie 
pod nazwą „Inny Adwent”, na którym oprócz Słowa Bożego wprowadzającego w okres 
adwentu wykonywano różne ozdoby świąteczne (zdjęcia na okładce).

W poniedziałek 30 listopada odbył się w Teatrze Elektrycznym w Skoczowie finał 
konkursu ekumenicznego organizowanego przez stowarzyszenie „Musica Sacra”. Kon-
kurs objął dzieci i młodzież szkolną i polegał na wykonaniu solo lub w zespole jednej 
z kolęd. W komisji sędziowskiej zasiedli m. in. Bolesław Noga i ks. A. Podżorski. 

W środę 2 grudnia odbyło się gwiazdkowe spotkanie kobiet w Skoczowie, a w piątek 
4 grudnia podobne spotkanie odbyło się w Simoradzu i Pierśćcu. Podobne spotkanie 
odbyło się w środę 9 grudnia w Dębowcu.

W Pierśćcu zostało wykonane nowe ogrzewanie kościoła. Został zainstalowany 
nowy piec, z którego jest poprowadzony nadmuch ciepłego powietrza na kościół, a w 
pozostałych pomieszczeniach, również piwnicznych, gdzie odbywa się szkółka niedziel-
na, założono kaloryfery (relacja wewnątrz numeru). 

W niedzielę 13 grudnia odbyła się w nabożeństwie głównym w Skoczowie komunia 
dla seniorów, którą prowadzili ks. Adam Podżorski z ks. Andrzejem Czyżem, a śpiewał 
chór „Gloria”. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie w sali chórowej. Gościem była pani 
Jolanta Kłusek, która poinformowała o nowej inicjatywie OPS dla osób starszych, nazwa-
nej „Przyciskiem życia”.

Podobna uroczystość odbyła się tego samego dnia w Pierśćcu, gdzie nabożeństwo 
prowadził ks. Marcin Ratka-Matejko, a śpiewał zespół „Dla Niego”. Po nabożeństwie 
również odbyło się spotkanie w sali (relacja wewnątrz numeru).

W poniedziałek 14 grudnia odbyło się spotkanie gwiazdkowe starszej młodzieży 
w Dębowcu, a w piątek 18 grudnia spotkanie młodzieży młodszej.

Nabożeństwa adwentowe tygodniowe prowadzili:
4 grudnia – ks. Marek Twardzik z Cisownicy
11 grudnia – ks. Jerzy Chodura z Oldrzychowic (Zaolzie)
18 grudnia – ks. Marek Londzin z Dzięgielowa
Nabożeństwa tygodniowe w filiałach prowadzili miejscowi księża.
W niedzielę 20 grudnia odbyła się gwiazdka dla rodzin w Dębowcu.
W niedzielę 20 grudnia odbyła się gwiazdka młodzieżowa. Jak co roku ze względu 

na dużą ilość młodzieży zorganizowano ją w Miejskim Centrum Kultury „Pod Pegazem”  
w Skoczowie. W programie były pieśni, konkurs, a Słowem Bożym podzielił się magister 
teologii – Piotr Sztwiertnia (relacja wewnątrz numeru).

W 4. Niedzielę Adwentu na nabożeństwie głównym śpiewał zespół „Dla Niego”.
Na nabożeństwie wigilijnym, które było prowadzone według liturgii młodzieżowej 

śpiewał chór „Gloria”, a w pierwsze święto BN śpiewał zespół „Dla Niego”.
W 1. Święto Bożego Narodzenia w Simoradzu odbyła się jutrznia o g. 6.00, któ-

rą grą na pianinie elektrycznym i wiolonczeli wzbogaciły siostry Marta i Emilia Żwak,  
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a w Pierśćcu odbyła się gwiazdka dla dzieci (relacja wewnątrz numeru). W Dębowcu 
usługiwał miejscowy chór.

W 2. Święto Bożego Narodzenia odbyło się w Skoczowie nabożeństwo rodzinne 
z udziałem chórku „Nadzieja” oraz scenką odgrywaną przez dzieci. Tego dnia rozdano 
również 8 nagród dla osób, które rozwiązywały przez cały rok łamigłówki z „kącika dla 
dzieci”, opracowywane przez A. Jaroszewską (zdjęcia na okładce).

W niedzielę 27 grudnia w Simoradzu odbyło się nabożeństwo rodzinne z czynnym 
udziałem dzieci i liturgią młodzieżową. To była właśnie ta niedziela, kiedy dzieci ze szkół-
ki niedzielnej mogą się zaprezentować w kościele z przygotowanymi wcześniej wier-
szykami i piosenkami. Atmosfera nabożeństwa była prawdziwie rodzinna, a na koniec 
wszystkie dzieci otrzymały coś słodkiego.

W niedzielę 27 grudnia Zespół Dzwon-
ków koncertował na „IV Pogórskim Kolędo-
waniu” w kościele katolickim w Pogórzu.

W niedzielę 27 grudnia wieczorem od-
było się na skoczowskim rynku ekumenicz-
ne kolędowanie z udziałem m. in. chóru 
„Gloria”. Imprezę prowadziła Beata Branc-
Gorgosz, a kilka pieśni zaśpiewał nasz chór 
„Gloria”.
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W ostatni dzień roku odbyło się w godzinach 21.00 – 24.00 oczekiwanie Nowego 
Roku w sali parafialnej. Uczestniczyło w nim 81 osób, w tym 25-osobowa grupa mło-
dzieży, która jeszcze potem spędzała w sali młodzieżowej czas do rana przy różnych 
grach (relacja wewnątrz numeru).

Podobne oczekiwanie Nowego Roku odbyło się w Dębowcu.
W sobotę 2 stycznia odbyło się Rodzinne Kolędowanie w kościele w Skoczowie. Do 

wspólnych pieśni przygrywał zespół Bevin, a Słowem Bożym podzielił się ks. Henryk 
Mach z Białej.

W sobotę 2 stycznia Zespół Dzwonków wziął udział w wieczorze kolęd w Międzyrzeczu.
W niedzielę 3 stycznia odbyła się w Dębowcu gwiazdka dla seniorów.
W niedzielę 3 stycznia odbył się w teatrze w Cieszynie koncert „Dzieci Śpiewają 

Kolędy”, organizowany przez Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie. Tradycyjnie wziął 
udział w tym koncercie nasz chórek dziecięcy „Nadzieja”.

W niedzielę 3 stycznia chór z Dębowca oraz zespół Vocalis uczestniczyły w koncercie 
kolęd w parafii Pokój na Opolszczyźnie, gdzie proboszczem jest ks. Eneasz Kowalski (nasz 
były wikariusz).

Terminy

10 stycznia po nabożeństwie – zebranie roczne w Simoradzu
15 stycznia, g. 17.00 – Ekumeniczny Koncert Kolęd w Dębowcu
17 stycznia po nabożeństwie – zebranie roczne w Dębowcu
24 stycznia po nabożeństwie – zebranie roczne w Pierśćcu
24 stycznia, g. 15.00 – spotkanie gwiazdkowe dla pracowników i wolontariuszy parafii
31 stycznia po nabożeństwie – zgromadzenie parafialne w Skoczowie
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13 lutego – diecezjalny turniej w ping-ponga w SP Nierodzim
13 lutego – kolacja walentynkowa dla małżeństw w sali parafialnej w Skoczowie
27 lutego – parafialny turniej piłki nożnej halowej w Pogórzu
5 marca, godz. 10.00 – Śniadanie dla Kobiet w sali parafialnej w Skoczowie

Zebrał Ks. A.P.

Akcja Diakonijna: 24 stycznia - 14 lutego 

Wzorem lat ubiegłych zachęcamy do włączenia się w akcję na rzecz potrzebujących 
(plakat znajduje się na ostatniej stronie okładki). 

Oto, co można złożyć w kancelarii w Skoczowie lub dostarczyć do kościoła filialnego:

Artykuły 
spożywcze

cukier, mąka, kasza, grysik, ryż, płatki owsiane, sól, makarony, przy-
prawy, olej spożywczy, herbata, kawa, miód, dżemy, konserwy, sło-
dycze, soki owocowe, budynie, owoce w puszkach 

Produkty 
chemiczne

proszek do prania, płyn do płukania, odplamiacz, płyn do WC, płyn 
do mycia podłóg, płyn do naczyń, ścierki/gąbki do naczyń, płyn do 
mycia okien, ręczniki papierowe

Artykuły 
kosmetyczne 
i higieniczne

szampon, żel pod prysznic, płyn do higieny intymnej, mydło, mydło 
w płynie, pasta do zębów, szczoteczki do zębów, tampony, podpa-
ski, ręczniki, pampersy, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt,  
dezodorant 

Nasze Życie

Oczekiwanie Nowego Roku
Jak co roku w noc sylwestrową grupa pa-

rafian spotkała się w sali parafialnej, aby po-
dziękować Panu Bogu za miniony rok oraz pro-
sić o Jego prowadzenie w Nowym 2016 Roku. 
Przy stołach zastawionych kanapkami, ciasta-
mi oraz owocami zebrało się 80 uczestników, 
w tym 25-osobowa osobowa grupa  młodzieży.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą ks. Ada-
ma Podżorskiego oraz wspólnym śpiewem pod 
kierunkiem parafialnej organistki p. Doroty. 
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Ostatnie 3 godziny starego roku bardzo szybko 
upłynęły w miłej, rodzinnej atmosferze. Oprócz 
rozmów przy stole, program wypełniły inne 
atrakcje – śpiew solowy, konkurs znajomości Bi-
blii opracowany przez księdza proboszcza oraz 
jego wykład na temat symboliki liczb w Biblii. 
Ks. Mirek Czyż przygotował film przedstawiają-
cy autentyczną historię nawróconego polskiego 
kryminalisty. Piotr, bohater tego filmu, opowie-
dział o swoim życiu. W domu rodzinnym nie do-
znał żadnej miłości ze strony rodziców. Szybko 
zatem wszedł na drogę przestępczą. Młodość 
spędził w „poprawczaku”, a następne 20 lat ży-
cia w więzieniu. Tam po raz pierwszy usłyszał 
o miłości, którą nawet najgorszemu człowiekowi może dać Jezus Chrystus. Zaufał Zbawi-
cielowi, przyjął Go do swego serca i rozpoczął nowe życie. Po wyjściu z więzienia ciągle 
do niego wraca, ale już tylko po to, aby jako nawrócony grzesznik opowiadać więźniom 
o Bożej zbawiającej człowieka miłości.

Każdy z uczestników spotkania otrzymał także prezent - „wyroczek” biblijny, który 
ma być takim drogowskazem na każdy dzień Nowego Roku. (Pierwsza strona zawiera 
życzenie napisane w kształcie choinki, które zamieszczamy na pierwszej stronie okładki). 

Spotkanie zakończyło się modlitwą oraz odczytaniem hasła Roku Pańskiego 2016  . 
Po północy złożyliśmy sobie życzenia i wdzięczni Niebiańskiemu Ojcu za Jego codzienne 
prowadzenie, rozeszliśmy się do domów.

Jola, Jurek Sikora
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...w  Pierśćcu

W piątek 4 grudnia odbyło się gwiazdkowe spotkanie Koła Pań, prowadzone przez  
Ilonę Hajewską. Gościliśmy panie z parafii Drogomyśl.

Na przełomie listopada i grudnia zostało wymienione ogrzewanie w Pierśćcu. W ko-
ściele zastosowano nowoczesny piec gazowy nadmuchowy. Salki i część gospodarcza 
ogrzewane będą kaloryferami podłączonymi do niewielkich rozmiarów pieca dwufunk-
cyjnego, który zamontowano w kuchni. Wymiana ogrzewania była konieczna z uwagi 
na to, że stare piece były zużyte, przez co obsługa ich była bardzo kłopotliwa. Nowe 
rozwiązanie jest również bardziej ekonomiczne. Prace wykonała firma MASTER, naszego 
parafianina - Roberta Godawskiego.
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W niedzielę 13 grudnia odbyło się w Pierśćcu nabożeństwo z komunią św. dla osób 
starszych, które przepięknie wzbogacił zespół „Dla Niego”. Po nabożeństwie był poczę-
stunek w salce.

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia odbył się występ dzieci ze szkółki nie-
dzielnej połączony z gwiazdką. Dzieci przygotowały kolędy i wiersze, a także mogliśmy 
posłuchać kolęd zagranych na skrzypcach przez Marcysię Chmiel i jej mamę (zdjęcia na 
okładce). 

Na szkółkę niedzielną uczęszcza 20 dzieci i dzięki zaangażowaniu opiekunów możli-
we są zajęcia w dwóch grupach wiekowych.

Jerzy Niemiec, Jan Stebel

...w Dębowcu
14 grudnia odbyła się 

gwiazdka młodzieży starszej. 
W spotkaniu wzięło udział kil-
kanaście osób. Podczas świą-
tecznego spotkania był czas na 
coś dla ciała i dla ducha. Każdy 
z uczestników przyniósł ze sobą 
coś smacznego, między innymi: 
sałatkę, barszcz, krokiety, ciasto, 
ciasteczka, owoce itd. Był czas 
wspólnego kolędowania i dzie-
lenia się wspomnieniami. W tym 
roku uczestnicy spotkania przy-
glądali się biblijnym opisom prorockim zapowiadającym przyjście Zbawiciela oraz histo-
riom z Ewangelii opisującym wypełnienie proroctw. 

Serdecznie zapraszamy młodzież studiującą i pracującą na spotkania do Dębowca 
w poniedziałki o godz. 19:00.
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18 grudnia grupa młodzie-
żowa zorganizowała spotkanie 
gwiazdkowe. Mimo niezbyt du-
żej frekwencji był to bardzo do-
bry czas spędzony na śpiewaniu 
kolęd, rozmowach o Świętach 
Bożego Narodzenia, rozważa-
niu tekstu biblijnego z Ewange-
lii Jana, dzieleniu się opłatkiem 
i składaniu świąteczno-nowo-
rocznych życzeń. 

Zapraszamy na spotka-
nia młodzieżowe do Dębowca 
w piątki o 17:30.

Gwiazdka Rodzinna
Pewien czas popołudniowy

dwudziesty dzień grudniowy
zdobył swoje zainteresowanie

i dzieci wyczekiwanie

Godzina piętnasta!
Wszystkich nogi spieszyły

aby dzieci szkółkowe
na występ zdążyły

Dębowiec - Dom Zborowy...
było słychać ich rozmowy

znajomi i sąsiedzi się zebrali
wspólnie przy stołach zasiadali

Rozpoczęcia nadszedł czas
Boga powitaliśmy wśród nas

bo to za Jego sprawą
dziatki się gromadzą

Cisza już...
Każdy w słuch...

Nasze pociechy wygłaszają -
narodziny Jezusa przybliżają

Wnet kolędowania chwila
ten dzień umiliła

i ksiądz Marcin Ziarno siał
jakie nam Bóg Ojciec dał
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Nabożeństwa świąteczne wzbogaciły pieśni miejscowego chóru pod dyr. G. Targosz 
oraz występ dzieci ze szkółki niedzielnej (dzieci przygotowały również deklamację na 
nabożeństwo sylwestrowe). Ciociom serdecznie dziękujemy za reżyserię.

 

Oczekiwanie Nowego Roku
Na przełomie 2015 

i 2016 roku, podobnie jak 
w minionych latach, ze-
braliśmy się w sali w Domu 
Zborowym w Dębowcu 
na oczekiwaniu Nowego 
Roku. W blisko 20-osobo-
wej grupie dziękowaliśmy 
Bogu za to wszystko, co 
mogliśmy przeżyć w koń-
czącym się roku i prosili-
śmy o błogosławieństwo 
na nadchodzący rok. Był 
czas na śpiewanie kolęd, 
gry i zabawy, rozmowy, 
nie zabrakło też ciepłego 
posiłku. Przed północą 
wysłuchaliśmy krótkiego 
rozmyślania i wspólnie pomodliliśmy się. Później o północy poszliśmy na salę na górze, 
aby podziwiać, jak niebo rozświetlają fajerwerki. 

Pod koniec składaliśmy sobie noworoczne życzenia i rozeszliśmy się do domów, aby 
rano wstać na Noworoczne nabożeństwa. 

Życzeń słowa z serca gorące
opłatki z trzaskiem łamiące

błogosławieństw tysiące
lecz tylko w Jezusie spełnienie wystarczające

Cóż za emocje - numerki - losowanie
pysznościami zajadanie

Ale dalej rośnie napięcie
bo dzieci czekają na paczki w prezencie

Ojcze w Niebie
dziękuję Ci za dar od Ciebie

- JEZUSA.
Amen. S. Sikora-Worek
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gwiazdka dla seniorów
3 stycznia o godz. 15:00 od-

była się tradycyjna gwiazdka dla 
seniorów z filiału w Dębowcu. 
W spotkaniu wzięli udział seniorzy 
wraz z osobami towarzyszącymi 
z najbliższej rodziny. Gwiazdkę roz-
począł Słowem Bożym i modlitwą 
ks. Marcin Ratka-Matejko. Podczas 
spotkania był czas wspólnego ko-
lędowania przy akompaniamen-
cie pastorowej Anieli Czyż, nato-
miast ks. Andrzej Czyż podzielił się 

z uczestnikami przemyśleniami związanymi z okresem świątecznym. Nie zabrakło też 
czasu na wspólne rozmowy i przełamanie się opłatkiem. Uczestnicy spotkania mogli 
zapoznać się z różnorodnością wydarzeń, które miały miejsce w 2015 roku przedstawio-
nych w formie prezentacji zdjęć. 

Opr. S. i ks. M. Ratka-Matejko

PRÓBA CHÓRKU DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWEGO!
Wszystkie dzieci i młodzież lubiącą śpiewać zapraszamy na pierw-

szą próbę nowego chórku dziecięco-młodzieżowego. Odbędzie się ona  
22 stycznia o godzinie 16:00 w sali w Domu Zborowym. Liczymy na waszą 
obecność i zaangażowanie! Zapraszamy!
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Wieści chórowe

„35 lat minęło...”
15 listopada 2015 roku, pod-

czas nabożeństwa głównego, 
chór męski „Gloria” dziękował 
za 35 lat swojej działalności. 
Wiele można by było w tym 
miejscu pisać o początkach ru-
chów śpiewaczych po odzyska-
niu przez Polskę niepodległości 
w 1919, czy tych zaraz po zakoń-
czeniu II wojny światowej i ich 
wpływach również na chóralne 
śpiewanie ewangelików, kształtowanie się chórowych społeczności. Istotnym faktem 
jest, że ruch śpiewaczy ma swoje początki w potrzebach serca zapaleńców, by służyć 
Bogu oraz społeczeństwu pieśnią i muzyką.

Z tego samego powodu powstał chór męski. Rok 1980, uznawany za początek mę-
skiego śpiewania na Kępie, dla panów chóru ewangelickiego skoczowskiej parafii był 
szczególny. Wówczas, z inicjatywy ówczesnego dyrygenta, mgr. Jerzego Retki, rozpoczę-
ły się systematyczne próby, a co za tym idzie regularne wzbogacanie występów chóru 
mieszanego podczas kościelnych uroczystości czy wyjazdów pieśniami wykonywanymi 
przez męską część. Z czasem pałeczkę dyrygencką przejął mgr Bolesław Noga i mocną 
oraz pewną ręką dzierży ją do dzisiaj. Do chwili obecnej w szeregach męskiej „Glorii” są 
panowie, którzy kładli podwaliny i niemal od trzydziestu pięciu lat tworzą historię chóru 
męskiego. Z ich ust moglibyśmy usłyszeć niejedną zabawną anegdotkę, ale również do-
wiedzieć się o wielu smutnych wydarzeniach towarzyszących panom w ich śpiewaczej 
działalności. Byłyby one związane przede wszystkim z koniecznością pożegnania kole-
gów-śpiewaków z ich szeregów w związku z chorobą czy też odejścia do tego lepszego, 
niebiańskiego chóru. Jak to bywa w życiu, chór miał swoje okresy prosperity, jak również 
i czasy trudniejsze. Na pewno największym problemem jest słaby napływ nowych osób 
w szeregi śpiewaków.

Podczas nabożeństwa dziękczynnego panowie dali krótki koncert, który poprowa-
dził opiekun chóru ksiądz proboszcz Adam Podżorski. W uroczystości wzięli również 
udział: były dyrygent i założyciel mgr Jerzy Retka, opiekun chóru ksiądz Andrzej Czyż 
oraz chórzyści, delegacje zaprzyjaźnionych chórów męskich z Goleszowa i Cieszyna, 
przedstawiciele Diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr oraz Rady Parafialnej. Panowie 
otrzymali wiele życzeń i gratulacji. Szczególne podziękowania i życzenia, oprócz kosza 
kwiatów, usłyszeli od żeńskiej części „Glorii”, która dedykowała Jubilatom pieśń „Błogo-
sławieństwo”.
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Po uroczystościach w kościele, część mniej oficjalna, miała miejsce w sali chórowej. 
Były to chwile wspomnień, wspólnego bycia razem.

Z okazji jubileuszu jeszcze raz życzymy panom, niech dobry Ojciec Niebieski im bło-
gosławi i strzeże, a ich szeregi rozrastają się i nie zabraknie chętnych głosów do śpiewa-
nia. W służbie śpiewu niech kierują nimi słowa jednej z pieśni, którą wykonali podczas 
jubileuszowego koncertu: „Bez Niego ja nic nie zrobię, bez Niego nie znaczę nic, bez 
Niego leciałbym z wiatrem, jak opadły, uschły liść.”.

Aniela Fender

Głos ma młodzież

Gwiazdka Młodzieżowa 20 grudnia 2015

„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy CHWAŁĘ Jego, chwa-
łę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełen łaski i prawdy.”

Od kilku już lat spotykamy się w Miejskim Centrum Kultury w Skoczowie, by wspól-
nie przeżywać Boże Narodzenie w gronie parafialnej młodzieży. Każdego roku całemu 
spotkaniu towarzyszy werset główny wyznaczający temat, wokół którego skupia się 
cały oficjalny przebieg naszego wspólnego, wyjątkowego spotkania. W tym roku była to 
CHWAŁA w oparciu o werset z Ew. Jana 1,14.
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Rozpoczęliśmy wspólnym śpiewem. Nasz ze-
spół pod przewodnictwem maestro z Iłownicy 
– Dawida Barańskiego, przygotował wiele kolęd, 
wprowadzając nas w czas radosnego uwielbienia, 
ale także zadumy nad świętowaniem cudu naro-
dzenia w Betlejem.

Słowem podzielił się Piotr Sztwiertnia – teo-
log, dobrze znany wokalista, który skupił się nad 
zależnością pomiędzy „chwałą” a „chałą”. Tam, 
gdzie Bóg jest chwała, chałą jest sam człowiek, 
który tylko przy Bożej pomocy może znaleźć praw-
dziwą chwałę naszego Zbawiciela.

Nie mogło zabraknąć pysznego jedzenia, któ-
re wraz ze swymi pomocnikami przygotował ma-
ster-szef, Kuba Pieszka. Ciasta, ciasteczka, owoce, 
przeróżne kanapki – to wszystko przygotowane ze 
starannością, było wyśmienite.

Luźniejszą częścią zajął się niezmiennie do-
bry człowiek-suchar – Mateusz Mendroch. Dwie 
5-osobowe drużyny zmierzyły się w udoskonalo-
nej wersji popularnego teleturnieju związanego 
„z wyrywaniem rzepy”. Team dziewcząt pod prze-
wodnictwem Sary Kawulok był bardzo bliski zwy-
cięstwa. Niestety jednak zwyciężyła męska część 
grupy naszej młodzieżówki pod wodzą Kamila 
Sudoła. Kolejność odpowiadania na pytania wy-
znaczała konkurencja przeciągania nitki przez igłę 
i wypicia, w jak najkrótszym czasie, kubka wody. 
Nie obyło się bez popularnych „sucharów” (bar-
dzo nieśmieszne żarty, które w swej nieśmieszno-
ści śmieszą :D) prowadzącego, a także głosów pu-
bliczności (najbardziej potrzebny sprzęt elektrycz-
ny dla człowieka? Odpowiedź: respirator).

Czas oficjalny dobiegł końca, przyszedł mo-
ment jedzenia, wspólnych rozmów, śmiechu, ży-
czeń.

Niewątpliwie także w tym roku czas ten był 
niezwykle magiczny. Przesiąknięty rodzinną, mło-
dzieżówkową atmosferą, pełną Bożej obecności 
i Jego Słowa. Jest mi niezmiernie miło być częścią 
tej społeczności, która ze spokojem rodziną wła-
śnie nazwać się może. Dziękuję jeszcze raz wszyst-
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Sylwester inny niż inne
Sylwestrową noc zaczęliśmy od 

spotkania w salce parafialnej wraz 
z dorosłymi, którzy zapisali się na 
Oczekiwanie Nowego Roku. Od 
razu można było poczuć przyjazny 
klimat i ciepło, którego nie było na 
dworze. Na stołach czekały na nas: 
kanapki, ciasteczka i inne smako-
łyki. Wspólnie śpiewaliśmy kilka 
kolęd i pieśni – zarówno trady-
cyjnych, jak i młodzieżowych. Nie 
mogło zabraknąć konkursu wiedzy 
biblijnej. Po wielu rundach zma-
gań, wśród pięciu drużyn wygrała 
drużyna młodzieży. Wysłuchali-
śmy również bardzo ciekawego 
wykładu ks. Podżorskiego na te-
mat biblijnej symboliki liczb m. in. 
roku 2016. Proboszcz podsumował 
swoje wystąpienie hasłem, które 
stanowi środkowy werset Biblii (Ps 
118,8): Lepiej ufać Panu niż pole-
gać na ludziach. Potem jeszcze każ-
dy odczytał swój „wyroczek”. 

O 23:50 przeszliśmy na Kapli-
cówkę, by przywitać Nowy 2016 
Rok i podziwiać różnokolorowe fa-
jerwerki. Było cudownie. 

kim za pomoc w organizacji. Dzięki Wam, droga Młodzieży, wszystko poszło sprawnie 
i wyszło pięknie. Kolejna Gwiazdka za nami, kolejny rok przed nami. Nie zapominajcie, 
Drodzy Państwo, o skoczowskiej młodzieży. Módlcie się, proszę, o nas gorąco, by w ca-
łym tym roku nasze działania przynosiły coraz więcej owoców, byśmy za rok, jeśli Bóg 
da, mogli spotkać się w tym wielkim (było nas około 100 duszyczek) gronie i razem znów 
świętować narodzenie naszego Pana. 

Kochana Młodzieży, do zobaczenia w nowym roku na spotkaniach! Życzę sobie 
i Wam, by ten rok był cudowny, pełen błogosławieństw i byśmy za rok zobaczyli się zno-
wu na naszej Gwiazdce! Niech Was i Państwa Bóg Błogosławi.

Kornelia Arndt
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Gdy już wszystko się skończyło, udaliśmy się do salki młodzieżowej. Zjedliśmy kieł-
baski upieczone w piekarniku. Po zjedzeniu zaczęliśmy się bawić. Graliśmy w różne gry 
integracyjne, takie jak: tapczan, totem oraz wszystkim znane – krzesełka. Pierwszy raz 
mieliśmy możliwość pośpiewać karaoke. Humory sprzyjały nam do samego rana. Każdy 
bawił się świetnie i mimo późnej godziny nie było widać u nikogo zmęczenia (jeśli ktoś 
był śpiący, to dobrze to maskował). Nawet nie zauważyliśmy, kiedy za oknami pojawił 
się dzień. Nikt nie był z tego zadowolony, ale musieliśmy się z tym pogodzić… kończyła 
się świetna zabawa. Myślę, że za rok młodzież znowu pokaże, że można inaczej spędzić 
Sylwestra. 

Kuba Barański 

OBÓZ MŁODZIEŻOWY – Stary Borek 2016
Zapraszamy na obóz młodzieży, który tym razem odbędzie się 

w miejscowości Stary Borek, gmina Grzybowo.
Miejsce: Stary Borek – www.ssm.staryborek.nadmorzem.net
Termin: 17-27.07.2016
Koszt: 750 zł 
(przy zgłoszeniu i wpłacie zaliczki w wysokości 100 zł, w kancelarii para-

fialnej do 31 stycznia cena 700 zł)
W cenie: przejazd PKP, ubezpieczenie, noclegi, wyżywienie (3 x dziennie), 

wycieczki rowerowe, aquapark, plażing nad morzem i inne atrakcje (w zależ-
ności od kreatywności kadry).

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 31 maja. Ilość miejsc ograniczona. 
Przyjmujemy młodzież urodzoną w 2002 r. i starszą. 
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Biblioteka

tel. 33 500 00 25

W poprzednim numerze IP podaliśmy, na jakie działy zostały podzielone płyty muzyczne 
CD i płyty DVD. Tym razem zamieszczamy spis działów książek, które są w pokoju książek 
i płyt. 

Górna część regałów to: 
Literatura Anglo-Języczna, Kalendarze Ewangelickie, Czasopisma mniej poczytne, Wy-
dzielone. 

Główne działy, które szczególnie polecamy, to: 
Biblistyka, Biografie, Codzienne Rozważania, Duszpasterstwo, Ewangelizacja, Ewangeli-
zujące, Filozofia, Historia Chrześcijaństwa, Inne Religie, Judaika, Kazania, Komentarze, 
Małżeństwo, Modlitwa, Naukowe, Poezja, Poradniki, Powieści, Rodzina, Rozważania, 
Różne, Serie, Uzależnienia, Wzrostowe, Nowości, Dla Nastolatków, Dla Dzieci. 

Natomiast w pokoju czytelni są: 
Czasopisma, Czytelniane książki, czyli słowniki, encyklopedie itp., Biblia, Śpiewniki, Re-
gionalne, Góry. 

Tak szeroki zakres tematyczny sprawia, że każdy może znaleźć coś dla siebie. 
W tym miejscu chcę podziękować wszystkim tym osobom, które w minionym roku 
w różny sposób nas wspierały – czy to modlitewnie, czy jako wolontariusze, czy mate-
rialnie, darując nam fundusze lub książki, płyty. 
Finansowo można nas wspierać, np. poprzez zdeklarowanie określonych comiesięcz-
nych czy cokwartalnych wpłat, lub też wrzucanie ofiar do naszej skrzynki na wolne 
datki, stojącej na biurku w Bibliotece. Na naszej stronie internetowej www.biblioteka.
skoczow.pl jest też podane konto, gdzie można wpłacać poszczególne kwoty, wpisując 
w tytule wpłaty „Biblioteka”. 
Zapraszamy więc gorąco do naszej Biblioteki, którą staramy się od wielu lat coraz bar-
dziej udostępniać. Ostatnio zaczęliśmy obdarowywać pluszakami dzieci korzystające 
z naszych zasobów. Każde dziecko odwiedzające Bibliotekę może sobie wybrać pluszaka 
z naszego kosza. 
Do zobaczenia w bibliotece.

R. Świder
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Kącik dla dzieci
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Witajcie!
Ponieważ na szkółce kończymy królów izraelskich, warto byłoby odświeżyć sobie nieco 
pamięć i przypomnieć historie, których się nauczyliśmy. W tym numerze IP zajmiemy się 
pierwszymi dziesięcioma lekcjami, a w następnym dokończymy pytania. Żeby było Wam 
łatwiej, podam teksty, w których znajdziecie odpowiedzi – spróbujcie jednak najpierw 
bez czytania. Napiszcie je proszę na kartce i włóżcie do koperty, gdzie zbieracie pytania 
z całego roku.

1. Pan Bóg chciał być królem dla Izraelitów, ale oni ciągle upierali się, że chcą króla-
człowieka. Jak nazywał się mężczyzna, który został pierwszym królem Izraela i kto go 
namaścił na króla? (1 Sm 9,26-10,1)
2. Pomimo tego, że Saul tak dużo dostał od Pana Boga, zaczął mu się sprzeciwiać. Jakie 
było pierwsze nieposłuszeństwo, którego dopuścił się Saul i jaka miała go za to spotkać 
kara? (1 Sm 13)
3. Opisz dwie sytuacje, w jakich Dawid mógł zabić Saula, ale tego nie zrobił. Jakie przed-
mioty zabrał, żeby udowodnić Saulowi, że był bardzo blisko niego? Dlaczego Dawid go 
nie zabił, mimo że miał taką okazję? (1 Sm 24 i 26)
4. Na początku Dawid był tylko królem Judy, dopiero później panował nad całym Izra-
elem. Jakie miasto obrał sobie za stolicę? (2 Sm 5,7-10)
5. Po Dawidzie na tron wstąpił jego syn. O co Salomon prosił Boga na początku panowa-
nia, a co dodatkowo otrzymał? (1 Krl 3,3-14)
6. O czym marzył król Dawid i dlaczego mu się to nie udało? (1 Krn 28,2-6)
7. Król Salomon zaczął grzeszyć, a konsekwencje grzechu odczuła jego rodzina i całe 
państwo. Na jakie dwa królestwa podzielił się Izrael po śmierci Salomona i kto został 
królem w poszczególnych państwach? (1 Krl 11-12)
8. Jakie słynne wydarzenie miało miejsce na górze Karmel i co mieli przez to zrozumieć 
Izraelczycy? (1 Krl 18,20-46)
9. Co przywiózł Naaman Elizeuszowi w zamian za uzdrowienie, a co Elizeusz zgodził się 
wziąć? (2 Krl 5,1-19)
10. Ponieważ kolejny król także grzeszył, Pan Bóg postanowił posadzić na tronie kogoś 
innego. Jak było imię dowódcy, który miał zostać królem, kto mu oznajmił, że nim będzie 
i w jakim mieście się to stało? (2 Krl 9,1-26)

Opr. Ania Jaroszewska

Wytnij rozwiązanie i przechowaj do końca roku. W ostatnim tegorocznym numerze IP znaj-
dziesz informację, do kiedy należy dostarczyć wszystkie odpowiedzi z całego roku. Jeśli będziesz 
wytrwały i rozwiążesz zadania, będzie czekała na Ciebie specjalna niespodzianka.
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Propozycja dla najmłodszych (poza konkursem):

Pokoloruj obrazek: „Dawid - pasterz”. Poproś kogoś, aby przeczytał Ci Psalm 23.
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Reklamy i ogłoszenia
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Z życia kościoła

31 października – W Święto Reformacji w kościele ewangelickim Zmartwychwstania 
Pańskiego rozdano kolejne „Śląskie Szmaragdy”. Otrzymali je bp Paweł Anweiler i prof. 
Marian Zembala.

31 października –  na Śląsku Cieszyńskim gościł prezydent Andrzej Duda z Małżon-
ką. W swojej rezydencji w Wiśle spotkał się z delegacją naszego Kościoła na modlitwie 
w zabytkowym drewnianym kościele na terenie prezydenckiego kompleksu, a następnie 
rozmowy toczyły przy stole na Zameczku. Po południu para prezydencka udała się do 
kościoła w Starym Bielsku na nabożeństwo reformacyjne, bezpośrednio transmitowane 
przez TVP2. W czasie nabożeństwa zabrał głos również prezydent. Podziękował serdecz-
nie za zaproszenie i za możliwość udziału w tym modlitewnym spotkaniu, za „przygar-
nięcie mnie do waszej wspólnoty, bo wszyscy razem jesteśmy chrześcijanami”. W drodze 
do Bielska orszak notabli zatrzymał się jeszcze przy kościele ewangelickim w Salmopolu, 
gdzie para prezydencka została podjęta przez ks. J. Byrta i władze miasta Szczyrk. Prezy-
dent zasadził pamiątkowe drzewo w ogrodzie Reformacji.

31 października – w Poznaniu odbyła się jesienna sesja Synodu Diecezji Pomorsko-
Wielkopolskiej.

31 października - w kościele Je-
zusowym w Cieszynie podczas świą-
tecznego nabożeństwa odbyła się 
promocja „Modlitewnika kobiet” 
napisanego przez 41 autorek.

2 listopada – Ewangelickie Dusz-
pasterstwo Wojskowe świętowało 
20. rocznicę swojego odtworzenia 
w Wojsku Polskim. Jubileusz ten był 
połączony z Konferencją Naczelnych 
Kapelanów krajów UE i NATO.
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7 listopada – w Bytomiu-Miechowicach odbyła się jesienna sesja Synodu Diecezji 
Katowickiej. Obrady koncentrowały się wokół dwóch tematów: inauguracja akcji Wigilij-
nego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz dyskusja o ordynacji kobiet.

8 listopada – W naszym Kościele na terenie całego kraju odbyła się zbiórka funduszy 
z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom przebywającym w obozach na Bliskim Wscho-
dzie: w Jordanii, Iraku, Libanie i Turcji.

8 listopada – Zgromadzenie Parafialne w Ty-
chach, obradujące pod przewodnictwem ks. bp. 
Mariana Niemca, wybrało proboszcza parafii. 
Został nim ks. Marcin Konieczny, dotychczasowy 
proboszcz-administrator.

17 listopada – przy Ewangelickim Centrum 
Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wro-
cławiu odsłonięto Pomnik Tolerancji. Podczas 
uroczystości ks. Robert Sitarek, Dyrektor ECDiE 
podkreślił: „Dołączamy do działającej pod patronatem Parlamentu Europejskiego Ogól-
noświatowej Sieci Tolerancji”. Wrocław to wyjątkowe miasto i stanął w nim ósmy taki 
pomnik na świecie. Pomnik odsłonili: bp Jerzy Samiec, bp Ryszard Bogusz, bp Waldemar 
Pytel, Martin Hartmann.

18 listopada – w Bielsku-Białej odbył się 5. Ogólnopolski Dzień Duszpasterstwa po-
święcony tematowi:  „O co chodzi w mojej pracy?”

21 listopada – w Bielsku-Białej odbyła się je-
sienna sesja Synodu Diecezji Cieszyńskiej. Pod-
czas obrad wybrano nowego zwierzchnika Die-
cezji. Został nim ks. dr Adrian Korczago, którego 
kandydaturę już w I turze poparło 60 na 111 obec-
nych synodałów. W obradach Synodu brał udział 
zwierzchnik Kościoła ks. bp Jerzy Samiec, który 
prowadził część wyborczą oraz wygłosił referat na 
temat ordynacji kobiet.

21 listopada – odbyła się Ogólno-
polska Ekumeniczna Konferencja Ko-
biet, która związana jest ze Światowym 
Dniem Modlitwy (ŚDM), czyli ruchem 
ekumenicznym, który powstał pod ko-
niec XX wieku z inicjatywy kobiet w Ka-
nadzie i USA.

4 grudnia – w kościele Świętej Trójcy 
w Warszawie odbył się uroczysty kon-
cert z okazji szwedzkiego Dnia św. Łucji. 
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Jubileusz reformacji

11 grudnia – w kościele Zbawiciela w Gliwicach odbył się koncert świąteczny Joanny 
Rzyczniok z zespołem, pod hasłem: „Nie było miejsca choć chciałeś...” Przesłanie i mo-
dlitwę o prześladowanych chrześcijan w Syrii i Iraku oraz o pokój na Ukrainie i Bliskim 
Wschodzie poprowadził ks. Andrzej Wójcik.

14 grudnia – Ks. dr Ireneusz Lukas został wybra-
ny na stanowisko sekretarza Światowej Federacji Lu-
terańskiej ds. Europy. Pracę w Genewie rozpocznie 
z dniem 1 kwietnia 2016 r. 

Grudzień – zakończyła się tegoroczna akcja „Pre-
zent pod choinkę”. Dzięki hojności najmłodszych, 
młodzieży, dorosłych i osób starszych – zebrano 5013  
paczek, w tym 419 paczek wirtualnych. Wszystkie te 
prezenty trafią do dzieci zagrożonych ubóstwem na 
Białorusi (tam pojechało 980 paczek), w Rumunii  
(2 046 paczek) i na Ukrainie (1 987 paczek).

2 stycznia – Para Prezydencka odwiedziła kościół 
ewangelicki w Wiśle, uczestnicząc w koncercie kolęd. 
Proboszcz W. Szajthauer przekazał prezydentowi spe-
cjalny egzemplarz „Z Biblią na co dzień”. 

Opr. ks. M. Ratka-Matejko

W związku z jubileuszem Reformacji publikujemy dalszą część 
niewielkiego dzieła pt.: „Krótka Historya Reformacyi – dla użytku 
ewangielickiej młodzieży”, spisana przez Jana Śliwkę, nauczyciela 
w Cieszynie. Redakcja zachowuje wierność stylowi tamtej epoki 
i nie dokonuje żadnej ingerencji w tekst.

14. Luter w pożyciu domowem i obywatelskiem

Jako się Luter odznaczał stałością w wierze, nieustraszo-
nością w niebezpieczeństwie, miłością prawdy, pobożnością 
i ufnością niezachwianą, poznać najdowodniej z jego pism 
i zasługi pełnego życia. Również odznaczał się i w domo-
wem pożyciu jako prawdziwy chrześcianin, pełen ducha Bo-
żego i miłości Chrystusowej. Małżeństwo z jego ubogą ale 
pobożną i skromną Katarzyną z Bory było wzorem miłości 
i wierności wzajemnej, a wychowanie dziatek było ich naj-
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przedniejszą zobopólną troskliwością. 
W gronie swych sześciorga dziatek czuł 
się Luter nadewszystko szczęśliwym, 
a dla tego je też nauczał, a rad i wiele 
się niemi zajmował.

 Jak szczerze się Luter w swych dziat-
kach kochał, tak wiernie wychowywał je 
też w karności i napominaniu Pańskiem. 
Świadczą o tem wyraźnie jego słowa, 
gdy mówi: „Raczejbym martwego, niż 
niepodarzonego miał syna.” – „Ojciec 
powinien dziatki karać sprawiedliwie, 
a nauczać dobrotliwie.’’ – „Dziatki nie 
mają być z burkliwością ćwiczone ale 
z łagodnością, tak żeby się we wszem dobrem pomnażały.” Jak mówił, tak czynił, a Bóg 
błogosławił usiłowaniu jego, tak iż się mu wszystkie dziatki podarzyły.

Luter był kształtnej1 budowy ciała, a przytem pełen powagi i uprzejmości. Dobroć 
serca towarzyszyła szlachetności jego duszy. Skory do wspierania ubogich, wydał czę-
sto do ostatecznego pieniążka, tak iż sam niedostatek znosił musiał. W towarzystwie, 
zwłaszcza pomiędzy przyjaciołmi był wesoły, w pożyciu z ludźmi ochotny, w obejściu się 
miły, w rozmowie otwarty, w modlitwie gorliwy, w ufności niezwyciężony, w pracy nie-
ustawający.

Oprócz udzielania nauk 
przy akademii, trzymania 
wielu kazań i zawiadowania 
o sprawy urzędu nauczy-
cielskiego i kaznodziejskie-
go, musiał on znaczne po-
dróże dla dzieła reformacyi 
odbywać, niezliczone listy 
do książąt i ludzi uczonych 
pisać, różnych posłów 
przyjmować i rady udzie-
lać. Prócz tłumaczenia biblii 
złożył Luter wiele pieśni ko-
ścielnych i melodyj do nich. 

Nadto spisał wiele książek, tak że dzieła przezeń ułożone nad 20 ksiąg wynoszą. Przytem 
wszystkiem nie szukał Luter zysku własnego lecz dobra powszechnego; nie brał zapłaty 
za swoje dzieła, a ile mógł pieczował2 o ubogich.

Opr. M. Czyż

1 „przy sobie” [przyp. M.C.]
2 dbał [przyp. M.C.]
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Chrzty:

Amanda Domagała  25.10.2015  Skoczów, ul. Wiślicka
Oliwia Czyż    15.11.2015  Skoczów, ul. Kolejowa
Borys Kolarczyk  15.11.2015  Ustroń, ul. Orzechowa
Michał Rakus   22.11.2015  Simoradz, ul. Kręta
Paulina Szpernol  22.11.2015  Skoczów, ul. Dolny Bór
Maja Fryda   22.11.2015  Iskrzyczyn, ul. Łagodna
Maja Matuszek  29.11.2015  Skoczów, ul. Żebroka
Daniel Jarzynka  26.12.2015   Skoczów, ul. Górecka
Nikodem Połowczuk  27.12.2015  Skoczów, ul. Górny Bór
Bartosz Buń   27.12.2015  Wielka Brytania

Śluby:

Józef Sikora   Magdalena Janota   24.10.2015
Konrad Gruszka  Jolanta Dziadek   24.10.2015
Krystian Kufeld  Michalina Kubala   14.11.2015

Pogrzeby:

Emilia Broda  lat 71 05.11.2015 Międzyświeć, ul. Rogowa
Inga Sitek  lat 81 10.11.2015 Skoczów, ul.. Targowa
Stefania Wigłasz lat 96 13.11.2015 Dębowiec, ul. Słoneczna
Zuzanna Nowacka  lat 60 16.11.2015 Skoczów, ul. Wiślańska
Emilia Kołder  lat 62 28.11.2015 Skoczów, ul. Kolonia
Anna Kubala  lat 88 13.12.2015 Dębowiec, ul. Cieszyńska
Karol Brudny  lat 88 14.12.2015 Skoczów, ul. Górny Bór
Rudolf Czarnecki lat 94 15.12.2015 Simoradz, ul. Kręta

Zapisano w księgach parafialnych
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Transmisja nabożeństw  www.transmisja.skoczow.pl
Młodzież  www.mlodziez.skoczow.pl; www.mlodziezdebowiec.pl.tl
Zesół Dzwonków  www.zespoldzwonkow.pl
Chór Gloria  www.gloria.skoczow.pl; gloria@ptew.org.pl
Filiał Dębowiec  www.debowiec.luteranie.pl
Chór Dębowiec  www.debowiec-chor.luteranie.pl
Biblioteka www.biblioteka.skoczow.pl
Proboszcz ks. Adam Podżorski  tel. 853 34 91 w.25 e-mail: adam.podzorski@luteranie.pl
Proboszcz pom. ks. Mirosław Czyż  tel. 853 34 91 w.24 e-mail: miroslaw.czyz@luteranie.pl
Wikariusz ks. Marcin Ratka-Matejko tel. 853 34 91  e-mail: marcin.ratka-matejko@luteranie.pl
Ks. Andrzej Czyż  tel. 853 03 89 

Informator parafialny Pismo Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie 
Adres Redakcji: 43-430 Skoczów, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 74 ( 33 853 34 91 
Redakcja: ks. Mirosław Czyż, ks. Marcin Ratka-Matejko, Korekta: Dorota Krehut-Raszyk
Skład i druk: Skoczów, ul. Cieszyńska 9, tel. 33 853 22 55, drukarnia@ox.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska
43-430 Skoczów, ul Z.Kossak-Szatkowskiej 74 tel/fax 853 34 91

 www.skoczow.luteranie.pl; e-mail: skoczow@luteranie.pl
 Konto Bankowe 63 8126 0007 0009 5136 2000 0010

GODZINY URZĘDOWANIA KANCELARII 
i DYŻURÓW KSIĘŻY:
poniedziałek - czwartek godz. 10.00-14.00
piątek   godz. 14.00-18.00
w niedziele i święta przed i po nabożeństwie

Spotkania parafialne
ZEBRANIA MŁODZIEŻY

Skoczów sobota godz. 18.00
Dębowiec piątek godz. 17.30

ZEBRANIA
MAŁŻEŃSKIE czwarta sobota godz. 18.00
MĘŻCZYZN trzeci piątek godz. 18.00

GODZINY BIBLIJNE
Skoczów czwartek godz. 18.00
oprócz 1. czwartku miesiąca
Dębowiec poniedziałek godz. 17.00
Pierściec środa godz. 17.00 SZKÓŁKI NIEDZIELNE

Skoczów godz. 8.00 i 10.00
Dębowiec podczas nabożeństwa

Pierściec podczas nabożeństwa
Simoradz podczas nabożeństwa

KOŁA PAŃ
Skoczów 1.śr m-ca godz.17.00

Dębowiec 2.śr m-ca godz.17.00
Pierściec pt po 1.śr m-ca godz.16.00

Simoradz 1.pt m-ca godz.14.30

PRÓBY CHÓRÓW I ZESPOŁÓW
Chór męski i żeński pon godz. 18.30
Chór mieszany wt godz. 18.00
Chór dziecięcy Nadzieja sob godz. 9.45
Zespół Dzwonków pon godz. 18.00

Zespół młodzieżowy „Dla Niego” czw godz. 19.00
Zespół Be Happy pt godz.19.00

Chór w Dębowcu wt godz.19.00
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Inny Adwent w Dębowcu - 29 listopada
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Cokolwiek uczyniliście 

jednemu z tych 

najmniejszych moich 

braci, 

mnie uczyniliście 
 

Mt 25,40 

AKCJA  
DIAKONIJNA 
24 I -14 II 

     FamArt  
®

Nabożeństwo rodzinne 
w Pierśćcu - 25 grudnia


